
Sindicato convoca à votação
da renovação do Acordo

Coletivo e do Acordo do Turno
Depois de nove reuniões com a
Arcelor Mittal, a direção do sindicato,
sempre na tentativa de defender os
interesses dos trabalhadores, recebeu
uma proposta sobre o acordo coleti-
vo, a qual entende que ainda não res-
ponde às necessidades dos trabalha-
dores. Além disso, durante as negoci-
ações, a empresa apresentou tam-
bém uma proposta para a renovação
do acordo de turno de revezamento,
de oito horas.

Mesmo não concordando com o que
foi proposta, o sindicato, em respeito
ao trabalhador e demonstrando trans-
parência, vai levar à votação, que vai
acontecer na próxima terçafeira, dia
20, a partir da zero hora até às 17hs,
através de plataforma digital.

O sindicato fez questão de divulgar
com bastante antecedência a propos-
ta oferecida para que o  trabalhador
possa tomar a sua decisão.  Reforçan-
do que o valor do cartão, apesar de ter
progredido, ainda não é o valor reivin-
dicado, e que o abono de R$ 500 para o
acordo coletivo também não é
satisfatório. E muito menos o abono
para renovação do acordo do turno,
o qual o próprio Ministério Público jul-
gou que pode ser um valor maior.

Serão realizadas duas votações simul-
tâneas, uma para o acordo coletivo
de trabalho 2020/2021 e outra do
acordo de turno de revezamento de
oito horas, com validade de dois anos.

É importante esclarecer que o siste-
ma de votação adotado pelo sindica-
to e por diversos outros sindicatos em
todo país é de extrema segurança e
sigilo. Não havendo a possibilidade da
empresa tomar conhecimento sobre
o voto de qualquer trabalhador.

TRABALHADORES DA ARCELOR MITTAL

ACORDO DE TURNO DE REVEZAMENTO:
Abono de R$3.500,00 - Pago cinco dias após aprovação do

acordo.
Encerramento do adicional de turno de 2%.
Fim da sobreposição na jornada de trabalho(Conforme es-

cala de turno anterior 00/08, 08/16 e 16/00h)

  ACORDO COLETIVO DE TRABALHO:
Retorno de férias - de 40% para 62,5%.
Cartão alimentação - de R$320,00 para R$480,00.
Abono de R$500,00 para todos os trabalhadores.
Os demitidos a partir de 1/5/20 terão direito ao cartão ali-

mentação por três meses - outubro, novembro e dezembro.
Implantação do banco de horas.
Acordo de troca de dias de feriados.

VEJA AS PROPOSTAS ABAIXO:

PARA VOTAR, BASTA ACESSAR:
http://votasmc.com.br/votar

E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA.

PARA VOTAR, BASTA ACESSAR:
http://votasmc.com.br/arcelor

E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA.


